
:               اٌىاًِ اإلضُ

:اٌهاذف رلُ

:اٌّشررن رلُ

 انخميس  األربعاء  انثالثاء اإلثىيه األحذ انسبج
6-Jun-19 5-Jun-19 4-Jun-19 3-Jun-19 2-Jun-19 1-Jun-19

سعيد فطر عيد سعيد فطر عيد تإٌعٕاع اٌثيط فريراذا
 تاٌعطً اٌشىفاْ اوىاب

واٌّىطراخ
اٌثيط تياض أوٍِيد تاٌٍثٓ اٌرىخ تارفيه 1 انفطىر

اٌغرأىال ِع تاٌفاوهح ٌثٓ اٌثروذيٓ سثس ِع فيرا ضٕضويش 2 انفطىر اٌثروذيٓ سثس ِع ِضِص فىي واٌجىز تاٌّىز اٌشىفاْ

اٌّىزاريال ِع اٌثروذيٓ ذىضد 3 انفطىر اٌشضار ِع تيط أوِيٍد اٌذٍىَ ِع اٌثروذيٓ ذىضد اٌشضار ِع اٌثيط ِافيٓ

اٌشىوىال ترلائك اٌّىز سثس تاٌسعرر اٌشىفاْ ِٕاليش تاٌجثٕح ورواضاْ
 االفىواصو ِع اٌثروذيٓ ذىضد

واٌجثٕح
4 انفطىر

سعيد فطر عيد سعيد فطر عيد
         ضّه صياصيح          

(اٌرز ِع ِشىي ضّه)
اٌٍثٓ صٍصح ِع ِطّشٓ صجاج

 ِع اٌفيرا و تاٌطثأز  ضاٌّىْ

 اٌذٍىج اٌثطاطا شرائخ
واٌرز تاٌضجاج واري

               1 انغذاء            

(انهحىو بزوحيه)

اٌشضراء تاٌشضار تاضرا تاٌرز اٌعضش ِضرصرج واٌشضار تاٌرز ٔثاذي تريأي
 تاٌٍمطيٓ اٌىىضىىش ضٍطح

تاٌعطً اٌّشىي

             2 انغذاء            

(وباحي)

اٌرز ِع تاٌضجاج صاٌىٔح
  اٌثريأي تٕىهح اٌٍذّح لطع

اٌرز ِع
تاٌضجاج وثطح (صاٌىٔح) واٌرز تاٌٍذّح تاِيا

            3 انغذاء              

(عزبي)

 ِع ِشىي صجاج أو ضريه

 ضٍطح

 ِع ِشىي ضّه أو صجاج

 ضٍطح

 ِع ِشىي صجاج أو ضريه

 ضٍطح

 ِع ِشىي ضّه أو ضريه

 ضٍطح

              4 انغذاء             

(مشىيت نحىو)

سعيد فطر عيد سعيد فطر عيد تاٌٍىز ويه ِعّىي تاٌشىوىال ويه اٌرّر ويه (سىاك) انخفيفت انىجبت

سعيد فطر عيد سعيد فطر عيد
 ِع ِشىيح طاووق اضيار

ّّص اٌذ
تاٌثطرى اٌّىزيريٍال ضٍطح اٌشيف ضٍطح

 ِع تاٌجثٕح اٌطريه صوائر

اٌشضار

     1    العشاء 

ن/سلطة) (بروتي 

 واٌشضار اٌذٍىَ ضأضويش

اٌّشىيح
اٌضجاج فاهيرا ضأضويش تاٌٍذُ اٌشاورِا ضأضويش

 ِع إٌثاذي اٌشضار ترغر

اٌطيسر صٍصح

          2          العشاء 

(ساندويش)

ِشىي ضّه أو ضريه ِشىي ضّه أو ضريه ِشىي ضّه أو ضريه ِشىي ضّه أو صجاج
           3           العشاء 

(مشوي)

تإٌىصٌس اٌضجاج شىرتح تاٌشىفاْ اٌعضش شىرتح اٌاليد اٌفطر وريّح شىرتح تاٌشعيريح اٌشضار شىرتح الشوربة مع

(سىاك) انخفيفت انىجبت

.انخياراث بخحذيذ انخغذيت أخصائيت سخقىو انمحذد، انىقج في نهقائمت اسخالمىا عذو حال في. انسائق مع مباشزة أو (info@greencentral.ae) اإلنكخزووي انبزيذ عبز اسخالمها حاريخ مه أياو 3 غضىن في انىجباث قائمت إعادة انزجاء

1 االسبىع قائمت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انفطىر وجبت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انغذاء وجبت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انشىربت+  انعشاء وجبت

www.greencentral.ae: اإلنكخزووي انعىىان - info@greencentral.ae: اإلنكخزووي انبزيذ -  02/6506677: خالل مه انخىاصم انزجاء نإلسخفسار



   
:               اٌىاًِ اإلضُ

:     اٌهاذف رلُ

:اٌّشررن رلُ

 انخميس  األربعاء  انثالثاء اإلثىيه األحذ انسبج
13-Jun-19 12-Jun-19 11-Jun-19 10-Jun-19 9-Jun-19 8-Jun-19

 ِع تاٌجثٓ تيط أوِيٍد

 اٌشضار
فٍىرٔريٓ تيط تاٌشضار اٌثيط فريراذا (تاٌشضار) أوٍِيد ِضيريرأياْ اٌشضار ِع اٌثيط ِافيٓ  اٌشضار ِع تيط أوِيٍد

            1 انفطىر           

(البيض)

اٌٍىز دٍية ِع فٍيىص تراْ
 تاٌمرفح اٌشيا دثىب تىصٔغ

واٌستية
اٌغرأىال ِع تاٌفاوهح ٌثٓ تاٌشىوىال اٌشىفاْ اوىاب تاٌٍىز اٌشىفاْ تاٌٍثٓ األٔأاش تارفيه

             2 انفطىر           

(الشوفان والبودنغ)

 اٌفطرك تستضج اٌثروذيٓ ذىضد

اٌرفاح ِع
اٌثروذيٓ سثس ِع ٌثٕه ضٕضويش اٌّىزاريال ِع اٌثروذيٓ ذىضد اٌثروذيٓ سثس ِع فيرا ضٕضويش  اٌذٍىَ ِع اٌثروذيٓ ذىضد

 تشثس واٌسعرر اٌجثٕح ٌفائف

اٌصاج

           3 انفطىر          

ن) وتي  (ساندويش البر

واٌطثأز اٌفيرا ِافٕس اٌّشثىزج اٌسعرر ٌفائف تاٌمرفح اٌّىز سثس تاٌجثٕح اٌشىفاْ ِٕاليش اٌضاوٓ اٌشىوىال ِع ورواضاْ ّّص  اٌثروذيٓ سثس ِع تٍيٍح د
              4 انفطىر           
(مخخهفت خياراث)

تاٌٍذّح الزأيا
 اٌثطاطا ِع اٌضجاج وثاب

واٌشضار اٌّشىيح

     اٌرز ِع دّرج ضّىح     

(اٌطذيٕح تصٍصح)
 شرائخ ِع اٌطّه اضىاٌىب

تاٌثارِيساْ اٌثطاطا

 ِع واٌٍّفىف تاٌىرٔة ضاٌّىْ

 وأٔأاش ِشىيح دٍىج تطاطا
 اٌّاعس تجثٓ ِذشي صجاج

 ِشىيح سضار ِع واٌجرجير

               1 انغذاء            

(اجىبي)

اٌرز ِع تاٌىاري سضار اٌٍمطيٓ وثح
 صٍصح ِع اٌطثأز رافيىٌي

اٌٍثٓ
تاٌشضار اٌىيٕىا (تاٌشضار) روياي وىضىىش إٌثاذيّح واٌرز اٌثازيال يشٕح

             2 انغذاء            

(وباحي)

اٌّغرتيح تضوائر صجاج اٌرز ِع ذّىا رتياْ وشري اٌشرلي اٌرز ِع ِطثىر ٌذُ تاٌثاطٔجاْ اٌضجاج ِمٍىتح تاٌٍذُ ِجثىش
             3 انغذاء             

ي) (عربر

 ضٍطح ِع ِشىي ضّه ضٍطح ِع ِشىي ضريه ضٍطح ِع ِشىي صجاج ضٍطح ِع ِشىي ضريه ضٍطح ِع ِشىي ضريه ضٍطح ِع ِشىي ضّه
             4 انغذاء             

(مشىيت نحىو) 

اٌشفيف اٌشىوىال ويه تاٌشىفاْ اٌرفاح لطع تاٌشىوىال اٌغرأىال لطع تاٌفراوٌح اٌشىفاْ ويه ذشيس تاٌشىفاْ Snickersاي لطع اٌفطرك تستضج اٌطالح صوائر (سىاك) انخفيفت انىجبت

تاٌرىٔا إٌطىاز ضٍطح اٌّشىيح تاٌشضار اٌطالح ضٍطح اٌجثٕح ِع ِشىي صجاج
 ِع اٌّشىّي اٌذٍّىَ ضٍطح

اٌشضار
واٌفيرا اٌضجاج ضٍطح

 ِع اٌّشىي اٌٍذُ وثاب

ّّص اٌّشىيّح واٌشضار  اٌذ

    1    العشاء 

ن/سلطة) (بروتي 

اٌٍثٓ ِع تعجيٓ ٌذُ واٌطثأز تاٌفيرا اٌٍذُ ترغر تاٌشضار اٌىاًِ اٌمّخ تيرسا
 اٌضجاج شاورِا ضأضويش

اٌصاج تشثس
تاٌٍذّح فاهيرا ضأضويش

 إٌثاذي اٌشضار ترغر

تاالفىواصو

          2          العشاء 

(ساندويش)

ِشىي صجاج أو ضريه ِشىي ضّه أو صجاج ِشىي ضّه أو ضريه ِشىي ضّه أو ضريه ِشىي ضّه أو ضريه ِشىي ضّه أو صجاج
           3           العشاء 

(مشوي)

الصحية الفطر شوربة بالشعير الخضار شوربة
 الكعك مع العدس شوربة

بالشعير
بالشعيرية الخضار شوربة الصحية المينيستروني شوربة البطاطا شوربة الشوربة مع

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انغذاء وجبت

(سىاك) انخفيفت انىجبت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انشىربت+  انعشاء وجبت

www.greencentral.ae: اإلنكخزووي انعىىان - info@greencentral.ae: اإلنكخزووي انبزيذ -  02/6506677: خالل مه انخىاصم انزجاء نإلسخفسار

.انخياراث بخحذيذ انخغذيت أخصائيت سخقىو انمحذد، انىقج في نهقائمت اسخالمىا عذو حال في. انسائق مع مباشزة أو (info@greencentral.ae) اإلنكخزووي انبزيذ عبز اسخالمها حاريخ مه أياو 3 غضىن في انىجباث قائمت إعادة انزجاء

2 االسبىع قائمت

(اٌراٌيح اٌشياراخ ِٓ واحذ ذذضيض اٌرجاء) انفطىر وجبت


